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  012b-والنور الھدى سلسلة

  

  -: الشريط محتويات

  ) 00:00:02) . (  المجذوم من فر(  و)  عدوى  (  حديثي بين التوفيق حول البحث تتمة -  1

  ) 00:03:11(  ؟. وغيرھا كا*فعى الحيوانات تحنيط حكم ما -  2

 الروايات ھذه تلقوا أنھم يحمل اختلطوا الذين الرواة من فيھا التي الروايات من الصحيحين في ما أن الص/ح ابن بين -  3

  ) 00:03:36(  ؟. الحمل ھذا على تقره فھل ا7خت/ط قبل

  ) 00:05:12(  ؟. المنام في : رؤية يدعي لمن ليلد فيه ھل)  صورة أحسن في ربي البارحة رأيت(  حديث -  4

  ) 00:09:19(  ؟. للرجال لي/ً  القبور زيارة عن النھي في شيء صح ھل -  5

  ) 00:09:58(  ؟. الطاعون من التعوذ في حديث صح ھل -  6

  ) 00:10:43(  ؟. للمريض بالكلى التبرع حكم وما ؟. مسلم الى موته بعد الكافر أو المسلم قلب نقل يجوز ھل -  7

  ) 00:14:01(  ؟. صحته فما... )  ولده وولد ولده الصالح بالرجل ينفع : إن(  حديث الطبري جرير ابن تفسير في -  8

 فأفاق المؤمنين سورة خواتم مرات سبع اليمنى أذنه في فقرأ مصروعاً  رج/ً  وجد أنه"  مسعود ابن عبد: عن جاء -  9
  ) 00:14:20(  ؟. للصرع الكريم القرآن استعمال جواز على دليل ھو فھل ا*ثر ھذا صح إذا"  المصروع الرجل

 تبرع جواز على ھذا يدل أ  القتل من وسلم عليه : صلى للرسول حماية بأنفسھم تضحيتھم الصحابة بعض عن ثبت - 10
  ) 00:15:55(  ؟.المريض *خيه بكليته المسلم

  ) 00:21:50(  ؟. غيرھا أو الحافلة في منه أكبر لغيره مكانه الرجل يترك أن يجوز ھل - 11

  ) 00:25:10(  ؟. الزمان ھذا في المسلين بين العزلة فكر بث يجوز ھل - 12

 الدعوة في منھجھم خطأ الشيخ وبيان ؟. السلفيين عند التبليغ جماعة في الموجودة الطيبة ا*خ/ق تلك نرى   لماذا - 13

  ) 00:27:09. (  : إلى

  ) 00:28:37(  ؟. با*ولياء والمتوسل والحليق المدخن على الس/م إفشاء يجوز ھل - 14

  ) 00:28:59(  ؟. منه للتحذير الفاسق غيبة تجوز ھل - 15

 كفارة عليه تجب ھل أمي مثل محرمة علي أنت المجلس نفس في لھا قال ثم واحد مجلس في ث/ثاً  امرأته طلق رجل - 16
  ) 00:29:12(  ؟. ماذا أم الظھار

  ) 00:31:38(  ؟.معه جامع قد الشيطان يكون ھل الجماع عند الذكر الرجل نسي إذا - 17

 ) 00:32:37(  ؟. الط/ق بعد للمرأة أم للرجل حق الطفل حضانة ھل - 18
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

ال جيوز ملسلم يتكلم ذا الكالم حبيث يكون هو مرتبط معها ارتباط كلمة خبصوصية ما حترق  ... :الشيخ 
إال أن يشاء اهللا فال حترق هكذا العدوى ، ففي العدوى أو يف بعض األمراض طبيعة وضعها اهللا عز وجل 

و تعاىل ، و هذا واضح يف متام  فيها أن تنتقل إىل السليم من املخلوقات لكن ذلك كله مبشيئة اهللا تبارك
إننا نرى الجمال السليمة ( : قال الرجل األعرايب .  )و ال طيرة ( : احلديث ملا ذكر الرسول عليه السالم 

ما قال له ، أنت ما فهمت علي أنه أنا  -  )يدخل بينها الجمل األجرب فيعديها ، فقال له عليه السالم 
فمن أعدى األول ؟ ( : أن يثبت له العدوى بإذن اهللا و لذلك قال له ال هو أراد . بقول أنه ما يف عدوى 

إذن العدوى موجودة لكن بإذن اهللا تبارك و تعاىل و حينئذ إذا كان معىن . طبعا جواب املؤمن ؟ اهللا  )
إال مبشيئة اهللا عز و جل فما يف مناىف أن يتخذ املسلم السبب املشروع يف أن ال  )ال عدوى ( احلديث 
بذاك املرض املعروف عند الناس بأنه معدي ، اين عم ، و على هذا حيمل قوله عليه السالم كما يف  يصاب

أن رجال جاء ليبايع النبي صلى اهللا عليه و سلم و في يده مرضى جذام ، فأراد أن ( : صحيح مسلم 

السالم من باب األخذ إما أنه فعل هذا عليه .  )يبايعه ، فقال له عليه السالم ، ارجع فانا قد بايعناك 
  .يعين تعليما و أخذا باألسباب . و إما أنه فعل ذلك تعليما للناس و إما أخريا لألمرين معا . باألسباب 

ألنه ال يعين إبطال العدوى كلها و إمنا يعين إبطال  )ال عدوى ( : فإذا ال منافاة بني قوله عليه السالم 
هذا الذي .  و جاهلية القرن العشرين و هي أا تعدي بنفسها العدوى كالقائمة يف أذهان اجلاهلية األوىل

و على هذا جاء ما . نفاه الرسول عليه الصالة و السالم و إال فاألحاديث األخرى فيها إثبات العدوى 
إذا وقع الطاعون ( : يسمى اليوم باحلجر الصحي و الذي وضع نواته نبينا عليه الصالة والسالم يف قوله 

، هذا معناه األخذ باالبتعاد عن املرض  ...إىل آخر احلديث  )نتم فيها فال تخرجوا منها في أرض و أ
  .غريه . املعدي 
  ما حكم حتنيط احليوانات كاألفعى و غريها  ؟ :السائل 
كثر السؤال عن هذا و اجلواب أنه إذا كان التحنيط للحيوان و هو حي ففيه تعذيب فال جيوز ، و   :الشيخ 

  .املوت فال مانع من ذلك فيما نعلم إن كان بعد 



بني ابن الصالح أن ما يف الصحيحني من الروايات اليت يف أسانيدها رواة قد اختلطوا حيمل على  :السائل 
  أم تلقوا هذه الروايات قبل االختالط ، فهل تقره على هذا احلمل  ؟

لصواب ، و هذا هو األصل و لكن هذا احلمل من باب حسن الظن باألئمة و إجراء فعلهم على ا :الشيخ 
  .هذا ال يعين أن األمر مطرد حبيث ال ينتقد و ال مرة ، فأنا مع هذا لكن ليس دائما  

  هل احملنط يوضع يف البيت  ؟ ... :السائل 
  .ما يف مانع ، ألن هذا ليس صورة نعم   :الشيخ 
  ؟ ...هل جيوز تشريح اإلنسان  :السائل 
  .إذا كان املشروح كافرا  ال ، ال جيوز إال  :الشيخ 
  . ...تشريح جثث املوتى ال جيوز إال تشريح املوتى حقيقة معنويا يعين  :الشيخ 
هل يف هذا احلديث دليل ملن يقول أين . احلديث  ... )رأيت البارحة ربي في أحسن صورة (  :السائل 

  أرى اهللا يف املنام  ؟
من ( : سؤال مثل بقول قوله عليه الصالة و السالم دليل ، مفهوم مقصود السائل لكن خطأ ال :الشيخ 

. ، هل فيه دليل ملن يقول أنه رأى الرسول يف املنام ؟ هذا السؤال خطأ  )رآني في المنام فقد رآني حقا 
  .واضح أم ال ؟ أم نشرحه ؟ 

  .أعد مرة أخرى   :السائل 
من رآني في المنام فقد ( : السالمأقول السؤال هذا خطأ ألنه يشبه من يقول مثال قوله عليه  :الشيخ 

هل فيه دليل أنه إذا قال قائل رأيت الرسول يف املنام فيه دليل  لقوله هذا ؟ أقول السؤال خطأ .  )رآني حقا 
، فيه دليل أنه ميكن للمسلم أن يرى الرسول يف املنام أما فالن رأى الرسول يف املنام يف دليل ذا احلديث أو 

فيه دليل على ما يقول ، ما يف دليل ال هذا و ال هذا ، لكن  "رأى ربه يف املنام " ئل هذا احلديث يقول قا
هو يقصد ، أنا بقول اآلن املقصود من السؤال غري ظاهر السؤال يعين هل يدل احلديث على أنه ميكن ألي 

من رآني ( . ابق هل يف احلديث الس, إنسان أن يرى ربه يف املنام ؟ كما هو توجيه السؤال يلي طرحه آنفا 

نقول . أنه جيوز للمسلم أن يرى نبيه يف املنام  ... )في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان ال يتمثل بي 
أما , نعم يف احلديث م الثاين فيه داللة على جواز وإمكانية رؤية املسلم لنبيه صلى اهللا عليه وسلم يف املنام 

هذا حديث عن شخص رسول اهللا عليه  )أحسن صورة  رأيت ربي في( احلديث حديث السائل األول 
الصالة والسالم وليس فيه مبدأ عام كحديث رؤية الرسول عليه السالم يف املنام فليس فيه دليل اال ان هذه 

وقد قيل عن اإلمام أمحد رمحه اهللا بأنه رأى . وقعت للرسول عليه السالم بالنسبة لغريه ال ننكر وال نقر ميكن 



لكن إن ادعى مدع أنه رأى اهللا وهذه الدعوة عريضة , واهللا أعلم بصحة ذلك عنه , ام كذا مرة ربه يف املن
, السيما إن كان معروفا بالصدق والصالح , جدا وصعب التصديق ا لكن ما عندنا حجة قاطعة بتكذيبه 

  وهذا جوايب عن هذا السؤال  
  الشيطان ال يتمثل بالرب   :السائل 
أوىل بارك اهللا اهللا لكن الرب ليس له صورة معروفة عندنا و خبالف الرسول عليه  هو من باب :الشيخ 
, ولذلك كان حممد بن سريين رمحه اهللا ما أنه ما رأى الرسول , فنحن نعرف صورته من مشائله , السالم 

اذا ألن مل "صف هذا الذي رأيته " : كان إذا جاءه الرجل يقول رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فيقول له
  نعم. صورة الرسول يف ذهنه هو أما رب العاملني ليس كمثله شيء لذلك ال ميكن أن يقال يف هذا شيئا أبدا 

  هل يصح شيء يف النهي عن زيارة القبور ليال للرجال :السائل 
ارة  ال ال يصح أي شيء فزيارة القبور جتوز ليال وارا فأي وقت شاء الزائر دون ختصيص وقت الزي :الشيخ 

فهذا ال أصل له يف السنة والرسول عليه السالم قد ثبت  , كما يفعل بعض الناس يف بعض املواسم واألعياد 
  .فال فرق يف النهار أو الليل بالنسبة للزيارة , زيارته للبقيع ليال 

اعون يف حديث أن الرسول قال إن الط, شيخنا بالنسبة للحديث الذي مر آنفا بالنسبة للطاعون  :السائل 
اللهم اجعل فناء أمتي قتال في سبيلك في ( حديث . ويف حديث أنه استعاذ من الطاعون , شهادة 

  . ... )الطاعون 
  كل األحاديث اليت أشرت إليها أنا ذاكرها إال حديث أنه استعاذ من الطاعون وين هذا احلديث ؟  :الشيخ 
  يف صحيح اجلامع   :السائل 
  ه كيف يعين هل حتفظ لفظ  :الشيخ 
  واهللا ما أحفظ النص   :السائل 
  .غريه . أنا ما أذكر اآلن  :الشيخ 
يقول األخ نسمع يف هذه اآلونة عن عملية حتويل القلب لرجل قد فقد احلياة لرجل آخر يريد قلبا  :السائل 

  .صحيحا ، فهل هذه العملية جائزة بإذنه أو بغري إذنه ؟ نقل القلب  
و استخراج القلب منه ووضعه يف احلي الذي هو حباجة لقلب جديد هذا  يعين تشريح جثة امليت :الشيخ 

  اجلواب يفهم مما سبق ال جيوز التشريح 
يف تعليق هم يأخذون قلب واحد سليم إمنا يأخذون إنسان ميتا على األجهزة ، يعين أجهزة بتقول  :السائل 

  .أخذوا قلبه قبل أن ميوت أنه سيموت يعين موت الدماغ فقبل ما ميوت ما بصرح بدفنه و لكن ي
  .هذا أنكر و أمر ، نعم   :الشيخ 



  ؟  ))و تعاونوا على البر و التقوى (( حىت لو أوصى بذلك أال يدخل يف باب  :السائل 
ال ، ما يدخل ، كيف يدخل واحد يوصي أن يقتل يف سبيل آخر و قد ال ينجح حىت هذا اآلخر   :الشيخ 

  .كما هو معلوم طبيا  
  .يب ، نقل قلب من كافر ملسلم  ط :السائل 
هذا من حيث هذه احليثية اليضر ألنه القلب اللي هو مقر اإلميان و الصالح و التقوى كما جاء  :الشيخ 

يف األحاديث و بعض اآليات القرآنية ، ليس هو مبجرد هذه املضغة و إمنا هو أثر حياة هذا اإلنسان كله 
أال و إن في الجسد مضغة ، ( : ملضغة اليت قال الرسول عنها جبسده و روحه ، فقد يتوفر هذا يف هذه ا

الشاهد أنه ال جيوز  .  )إذا صلحت صلح الجسد كله و إذا فسدت فسد الجسد كله أال و هي القلب 
.  

  .و إذا فعل   :السائل 
  إذا إيش  ؟ :الشيخ 
امل و العياذ باهللا ، فكيف و إذا فعل أي متت هذه العملية ، نقل قلب رجل صاحل إىل قلب رجل ظ :السائل 

  يكون هو  ؟
اين عم ، ما خيتلف شيء من وضعية حياة الرجل املنقول اليه القلب ، سواء كان يعين نقل قلب   :الشيخ 

  .كافر إىل مؤمن أو العكس ، هذا الذي قلت عنه آنفا ما قلت  
  ؟  ...هل هذا خاص بالقلب أم لو أوصى ببصره أو أوصى  :السائل 
  .ه ، كله ، اينعم  كل  :الشيخ 
  ؟  ...يف قضية أن يف بعض الناس ينقل الكلية و هو مازال حي ، يتربع ا لشقيقه أو  :السائل 
  .أخي نفس الكالم   :الشيخ 
  .ال ميوت إذا نقل الكلية   :السائل 
و إمنا   قد ميوت ، هذه قضية غري مضمونة و ربنا خلق كليتان بدل كلية واحدة ، ما خلق ذلك عبثا :الشيخ 

  .نعم تفضل . كما يقال احتياطا ، و لذلك تسمعون أن بعض الناس يعيشوا بكلية واحدة 
 ...أن اهللا ينفع بالرجل الصاحل " أخ يقول قرأت يف تفسري حممد بن جرير الطربي حديث معناه  :السائل 

  هل هذا حديث صحيح ؟.  " ...ولده و ولد ولده ما مل 
  .ما أعرفه   :الشيخ 
أنه وجد رجال مصروعا ، فقرأ " يقول أيضا يوجد أثر عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا تعاىل عنه  : السائل

، فإن صح هذا األمر فهل هو دليل  "يف أذنه اليمىن سبع مرات خوامت سورة املؤمنون ، فأفاق الرجل املصروع 



  يف العالج بآيات القرءان حول الصرع  ؟
  .نعم  . دليل واضح ، لكن هل صح ذلك اهللا أعلم طبعا إذا صح فهو يعين  :الشيخ 
بالنسبة لألحاديث اليت مضت شيخنا أو الدليلني نسميهم الدليل األول حديث النيب عليه الصالة  :السائل 

  .  ...و الثاين  )من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فليفعل ( : و السالم 
  ينفعه مبا يشرع أم مبا ال يشرع  ؟.  )أخاه فليفعل  من استطاع منكم أن ينفع( : وحده وحده  :الشيخ 
  .مبا يشرع   :السائل 
طيب ، إذا هذا ما فيه دليل حىت تثبت أن ما سبق يشرع فإذا أثبت ما نفينا شرعيته انتهت املشكلة  :الشيخ 

  .ومالك حباجة للحديث  
  .طيب   :السائل 
  طيب أم ميت  ؟ :الشيخ 
  .طيب   :السائل 
  .إذا هذا الدليل األول سقط   طيب :الشيخ 
  .جواز التربع على هذا احلديث  ...العلم  :السائل 
  .هذا الذي أرد عليك فيه أنا  :الشيخ 
طيب شيء آخر أستاذنا ، أبو طلحة رضي اهللا تعاىل عنه يف أحد الغزوات مع النيب صلى اهللا عليه  :السائل 

عليه و سلم ، فيقولون هذا إيثار ، آثر الرسول عليه  و سلم كان يضحي بنفسه من أجل رسول اهللا صلى اهللا
  .السالم عن نفسه و هو ضحى بنفسه  

  .هذا من متام اإلميان  : سائل آخر 
أال يصح اإليثار بأن يعطي اإلنسان كليته ألخيه اآلخر أو عينه إذا بده ميوت أو كذا من باب  :السائل 

  اإليثار كما فعل أبو طلحة  ؟
  أبو طلحة؟ كما فعل  :السائل 
  ال حبييب، أوال هذه بني الرسول وبني أحد أصحابه وهل بعد الرسول نيب؟ :الشيخ 
  .ال :السائل 
قريب من الرسول وآخر قريب من أبو طلحة  -يعين  - طيب، لو جاز القياس بدنا جنيب واحد  :الشيخ 

هذا كما يقول بعض بنقول هالصورة هاي بتجوز قياساً على هذيك الصورة، مع ذلك شو نوع هالقياس 
الفقهاء يعين الظرفاء األدباء، هذا قياس من باب قياس احلدادين على املالئكة، قياس مع الفارق يعين، شو 

املبحث فيها ليست من باب  - يعين  -هذا القياس؟ مث ال سيما أنك أنت تعرف جّيًدا أنه هذه األمكنة 



  اإليثار أبداً 
  ليست من باب اإليثار؟ :السائل 
  ال، صارت مهنة صارت بيع وشراء و و إىل آخره : الشيخ

  باإليثار أستاذنا ... :السائل 
  .أنا أعطيتك جواب بس عم اِقول لك وال سيما، نعم غريه :الشيخ 
هل نقيس  -وهي نقل األعضاء  - هل نقيس على ذلك على ما سبق يف تلك املسألة  ...التعليق  :السائل 

  نقل الدم كذلك من مريض آلخر؟
  .يعوض بشيء من الطعام، نعم -يعين  -ال؛ ألن نقل الدم  :لشيخ ا

  التأثري :السائل 
  بيتجدد ويعوض يعين :الشيخ 
  . ...طيب إذا كان نقل الكلية ال يؤثر يعين على حياة الشخص الذي  :السائل 
أنه يقول  الطبيب نفسه ما بيقدر يقول الكالم اللي بتقوله أنت اآلن، الطبيب نفسه ما بيضمن :الشيخ 

  .بيؤثر وّال ما بيؤثر
  .حنن اتعلمنا أنه ثلث الكلية، ثلث الكلية الواحدة فقط إذا اشتغل يكفي حلياة اإلنسان :السائل 
أنا قلت منذ أيام قريبة لبعض الناس تكلموا مبثل هذا الكالم، أنا بلغت السن وما عندي َخَرب مع   :الشيخ 

أحد أولئك  -ال مسح اهللا  - ة إال بالربهة األخرية، فلو أنا كنت كثرة الفحوص أنه كلييت هذه اليمىن معطل
  الذين

  تربعوا :السائل 
شو كان صار فينا؟ كنا حفرنا قربنا بإيدنا، فما  ...فتربعوا بالكلية اليسرى  - ههه  - تورطوا  :الشيخ 

لكنه ما الكلوتني سليمتني : الطبيب اللي بيعمل لك فحص عام بيقولك  - أخي  -بيستطيع الطبيب 
  بيضمن أنه بعد ُمِضّي أسبوع أنه يظهر علة يف إحدى الكلوتني أو يف الكلية الباقية إذا تربع باألخرى

  ألنه قد يظهر فيها مرض ...أي ال شك وهذه نفس اللي تربع ا  :السائل 
  .مد هللا نعم احل ...معليش حنن عم حنكي عن اإلنسان اللي بدو يتربع، أما املتربع له فموضوع ثان  :الشيخ 
  . ... :السائل 
  اإليثار بايش ؟ :الشيخ 
  .باملستحبات :السائل 
هذا خطأ يقع فيه الناس نقول، مثًال . ال، اإليثار باملستحبات مكروه، وهذا خطأ يقع فيه الناس :الشيخ 



بقبلها بكون الشيخ يف الصف الثاين، وتلميذه سابقه فهو يف الصف األول، بتأخر بقول له اتفضل، والشيخ 
  .بكل امتنان، خطأ للشيخ ولفريخ سوا

  -يضحكون   -
أفضل من الصف الثاين، فاإليثار يف  -تعرفوا أنتم  -ليه ؟ ألن الوقوف يف الصف األول  :الشيخ 

املستحبات يف الشرعيات يف العبادات مكروه؛ ألنه يدل على أنه هذا املؤثر لغريه على نفسه ما عنده اهتمام 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان (( : أما اإليثار الذي ُمِدح من ُمِدح يف مثل قوله تعاىل بالطاعة والعبادة،

طعام وشراب والدنيا كلها هذا هو اإليثار الذي ُميدح عليه اإلنسان، أما يف العبادات  ))بهم خصاصة 
ادٍة لغريه، أما إذا والطاعات فال جيوز، فينبغي أن ُتالحظ هذه القضية، وال يتطّوع اإلنسان بالتنازل عن عب

  .أمكنه اجلمع فذلك خري، يعين يَوّسع له يف الصف  أحسن
تفضل : إذا كان يعين يف الراحلة مثل اآلن يف الباص اللي كنا راكبني فيه، أحدهم قام وقال لك :السائل 

  .أو شيء مع الغري؟ ...اجلس، هل هناك من 
  فيه شيء :الشيخ 
  وهو؟ :السائل 
  .)لرجل للرجل من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا ال يقوم ا(  :الشيخ 
  هل نسمي هذه راحلة أم هي جملس؟ :السائل 
ال، جملس، وأنا ما ذكرت الراحلة، جملس يف الباص، يف الباص هو جالس يف جملسه، فهو جملس،  :الشيخ 

وقد تكون واسعة، أنا ما أتكلم عن الباص كراحلة مثًال، أتكلم عن الس كما أنه أنا ما أتكلم عن الدار 
  .وإمنا أتكلم عن الس الذي سكن فيه الضيف، فيأيت آخر فيقوم له من جملسه

  .على كل حال هذا الكالم على إطالقه حىت لو كان هناك رجل كبري السن أو كذا وكذا :السائل 
  أي نعم، على إطالقه وال فرق يف ذلك كما تسمع :الشيخ 

  نا وصغريناكيف يوقر كبريُنا صغريَ : سائل آخر 
مبا ليس فيه خمالفة للنص، يعين مثًال هّال أنت إذا وجدت  -بارك اهللا فيك  -مبا ليس فيه خمالفة  :الشيخ 

  مكاناً ظّالً مثًال فأنزلته فيه ألست قد وقرته؟
  .بلى :السائل 
 بلى، لكن أنت جالس يف هذا املكان فقمت له وأقعدته يف جملسك هذه صورة ختالف احلديث :الشيخ 

صراحًة، فإذاً حنن نوقر الكبري ونعرف لعاملنا حقه بدون خمالفة لنص شرعي، وهلذا جاء يف احلديث السابق يف 
قال عليه الصالة : صحيح البخاري أن ابن عمر كان إذا دخل جملساً فقام له رجل ال جيلس فيه ويقول



أوًال  - ابن عمر  -هو بال شك و  )ال يقوم الرجل للرجل من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا ( : والسالم
: صحايب وعامل جليل فما كان يرضى ليجلس يف املكان الذي ُأْخِلَي له، فإذاً أنا قدمت إليك صورتني

ليس منا من لم يرحم صغيَرنا ويوقر كبيَرنا ( إحدامها فيها تطبيق للحديث الذي ذكرَته وهو توقري العامل 

ها خمالفة للحديث فال يوقر العامل باملخالفة، ولذلك مل يرض مثل ، والصورة األخرى في)ويعرف لعالمنا حقه 
  .هذا التوقري راوي احلديث وهو عبد اهللا بن عمر فكان ال جيلس

زي الباص، الباص ما فيه متسع هلالشيخ الكبري يف السن أو هاملريض أنه  ...شيخنا لو كان  :السائل 
  .ا شاب أقوى على الوقوفجيلس، لو وقف راح يتأذى أو يتعب أو ويتضايق وأن

  .صورة أخرى مبينة، مبني املكتوب من عنوانه فهذا جيوز وليس له عالقة مبا حنن فيه، نعم :الشيخ 
  .جزاك اهللا خري  :السائل 

  هل جيوز بث فكر العزلة بني املسلمني ؟: يقول : سائل آخر 
  .ال ما جيوز :الشيخ 

  وين السؤال؟: سائل آخر 
  ث فكر العزلة يف هذا الزمان بني املسلمني؟هل جيوز ب: سائل آخر 

  .ال إله إال اهللا :الشيخ 
  يقومون هلا؟ ...يقومون هلا، ألنه ال يستطيعون يتفسحون  ...امرأة يف الباص كذلك : سائل آخر 

إذا كان لزم من عدم إجالسها يف مكان أحد اجلالسني من الرجال مفسدة شرعية مثًال أن يأخذها  :الشيخ 
هذا واضح أنه ال ينبغي إال  -ههه  - رة مينة وتارة ُيسرة وقد يلقي ا يف حضن أحد اجلالسني الباص تا

  .إجالسها، نعم
  أخ يسأل ويقول: سائل آخر 

ال، حلظة شوية، لكن املشكلة املرأة بدها جتلس يف مكان رجل حيكون جبانبها رجل،   ...حلظة  :الشيخ 
  ل املشكلة؟كيف املشكلة تنحل حينئٍذ؟ كيف يعين بتنح

  .... :السائل 
نتذكر أنه ما نكون يف مشكلة ونصري يف مشكلة ثانية، يعين بنحل  ...يعين أريد ذا التساؤل : الشيخ

مشكلة لكن بنقع يف مشكلة أخرى، فيجب أن نأخذ حذرنا من الوقوع فيها، وإال بيصري معنا املثل اللي 
  .كان حتت املطر صار حتت امليزاب، نعم: بيقول

  ....املسألة  ...يف أخ إبراهيم : ل آخر سائ
  .نعم . بس يا أخي  :الشيخ 



وصفتنا بأننا معشر السلفيني ال حنسن التعامل لكن نرى أهل الدعوة : أخ بيسأل وبيقول : سائل آخر 
  والتبليغ يوجد عندهم ما ال يوجد عندنا مما ذكرت، فما السبب يف ذلك؟

أن أحكم يوجد أو ال يوجد، لكن األمر احلسن املوجود عند كل مجاعة  مجاعة التبليغ أنا ما أستطيع :الشيخ 
جيب أن تكون يف كل مجاعة تبتغي وجه اهللا عز وجل، فجماعة التبليغ مكتلني للتجمع فهذا التجمع يفرض 
عليهم هذا التخلق بشيء من األخالق اليت لفّت نظري إليها، ولذلك فيجب على املسلم أن يأخذ من كل 

كل مجاعة أحسن ما عندهم، ويدع السيء الذي عندهم، وهكذا، أما شو السبب؟ السبب طائفة من  
واضح وهو التكتل فجماعة التبليغ أحسنوا التكتل، لكن مع األسف على غري علم ولذلك تصدر منهم 

أشياء ختالف الشريعة، فنحن نأخذ من حماسنهم، وهم أيضاً يأخذون من حماسننا، وبذلك تكتمل اجلماعة 
  .سلمة اليت يرجى أن تقوم أو يقوم اتمع اإلسالمي على يديها، نعم امل

هل جيوز إفشاء السالم على املدّخن واحلليق ومن يتوسل باألنبياء وال يريد الرجوع عن : تقول: سائل آخر 
  هذه املعصية؟

  .إذاً تَرّضى عن الذي يدعو إىل العزلة :الشيخ 
  .احلضور يضحكون 

  هل جيوز غيبة الفاسق للتحذير منه ولعدم الوقوع الفتنة كالزنا أو السرقة؟ سؤال آخر،: سائل آخر 
  .طبعاً هذا أقل ما يقال وإال فقد جيُب  :الشيخ 
أنت علي حمرمة : أنت طالق بالثالث، وبعد فرتة قال هلا: رجل قال المرأته: يقول يف سؤاله الثالث :السائل 

  .انمثل أمي، وهو مل يطلقها قبل وما كان غضب
  .مطلقة ثالثاً : تقول انت ...كيف مل يطلقها قبل   :الشيخ 
  . ...طلقها مث  ... :السائل 

أنت طالق بالثالثة بعد ذلك زادت املشاكل ما بينهم : رجل طلق امرأته يف جلسة واحدة قال: سائل آخر 
  فقال هلا أنت حمرمة علي كأمي

  يف نفس اجللسة؟ :الشيخ 
  ا سبق أنه وقع عليها الطالق غري هذه اجللسةيف نفس اجللسة، وم :السائل 
  يف غري جلسة ما يف طالق، مجيل ... :الشيخ 
  . ...طلق  :السائل 

  .كانت حامل يف الشهر التاسع: سائل آخر 
هذا الطالق إما أن يكون واقعاً، : ال، احلمل مش علة يف املوضوع، اآلن حنن نفرتض شيئني، أقول :الشيخ 



، فإذا كان واقعاً فهي مطلقة ال جيري عليها احلكم الثاين وهو الظهار، أما إن كان هذا أو أن ال يكون واقعاً 
الطالق غري واقع فحينئٍذ ميشي الظهار؛ ألنه حكم الظهار ال نتصور فيه عدم نفوذه كما هو الشأن بالنسبة 

، لكن ال يقع إذا وقع للطالق، فهذا اجلواب امسه معلق بشرط أي أنه هذا الظهار قد يقع إذا مل يقع الطالق
  هل وقع هذا الطالق وّال ما وقع؟: الطالق، فهنا قد يأيت سؤال أخري وهو

غضب، صار غضب ما بينهم مشاكل، واضطر أنه هو  ...وقع، هو كان نيته يطلقها يعين ملا : سائل آخر 
  .إساءة إليه فقال هلا كمان حمرمة علّي مثل أمي ...يطلقها، بعدين 

  أنه أنا ما أدري كيف احلادثة ...ل أنا بقو  :الشيخ 
  هي احلادثة هيك باملرة: سائل آخر 

  .فإن كان الطالق وقع فذاك ال يقع :الشيخ 
  .بارك اهللا فيك: سائل آخر 

  .وفيك :الشيخ 
إذا نسي اإلنسان وهو جيامع زوجته أن يذكر اسم اهللا سبحانه وتعاىل فهل جامعها : يقول أيضاً : سائل آخر 
  شيطان ما؟

اهللا أعلم، إذا كان رجل من عادته أن يذكر اهللا عز وجل يف جلسته هذه فهو يف ظين أن اهللا عز  :شيخ ال
وجل حيفظه؛ ألنه األمر يـُْنَظر إليه من الزاوية الغالبة على اإلنسان، أما إذا كان ليس ذلك من دأبه فيقال بأنه 

  .يشاركه، نعم
  الغرفة مثًال أو يف حال مثًال وضع معني شيخ عند التسمية شيخ يعين عند دخول: سائل آخر 

  .يف حالة استعجال، أي نعم :الشيخ 
  هل حضانة الطفل حق للمرأة أم للرجل يف حالة  الطالق، وما الدليل على ذلك؟: يقول: سائل آخر 

ما يف حكم خاص يف املسألة، القضية تعود إىل القاضي الشرعي فهو الذي يقدر ظروف الرجل  :الشيخ 
املرأة ويبحث عن مصلحة الولد الطفل الصغري هذا، فإن كانت مصلحة الطفل مع الوالد فللوالد،  وظروف

  .وإن كانت مصلحته مع الوالدة فهو مع الوالدة
  


